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Referat fra styremøte 18.09.2012 

Sted:  Gardermoen 

 
 

Tilstede: 

Steven Jones (SJ) – Visepresident 

Kristine Finckelsen (KF) – Styremedlem 

Jeanette Haugen (JH) – Styremedlem 

Kirsten W Landsnes (KL) – Varamedlem 

Jon Arne Didriksen (JD) – Varamedlem 

Hanne M- Lund (HL) – Forbundssekretær/sponsorkoordinator 

Lena Ahlros (LA) - Stambokfører 

 

Ikke innkalt: 

 

Meldt forfall: 

Åge Pedersen (ÅP) - Styremedlem 

Christer Einvik (CE) - President 

Monica Alnes (MA) – Styremedlem 

 

Saks nr Tekst 

207-11 Stambok- og utstillingssystem 

Rorak har gitt tilbakemelding på bruken av det polske systemet under SWS, og har 

også innhentet en pakkeløsning som kan være aktuell for NRR. For NRRs del vil den 

delen av systemet som innebærer frakt av faste personer og utstyr til alle utstillinger 

være uaktuell av økonomiske årsaker. Den gjenstående delen med en tilpasset online 

påmelding og sekretæriatsjobbing i det nye systemet vil være den delen av systemet 

som er mest aktuell. Det vil i løpet av kort tid komme et eget skriv til klubbene med 

mer konkret info om denne pakken, og forslag til videre framgangsmåter med tanke 

på å inngå en avtale om kjøp og integrering og opplæring i systemet. 

44-12 Klage på vedtak i DK-sak 10-12. (se DK-saker) 

  

   

 Mellom styremøter 

Ingen saker. 

DK-saker 10-12 – Ønske om behandling av en DK sak som tidligere er trukket. 

NRRs styre har mottatt en klage på avvisning av DK sak 10-12 (jfr styrereferat 

11.08.2012). Bestemmelsen om avvisning av saken opprettholdes. Den opprinnelige 

klagen er avvist med begrunnelse etter 2 punkter i retningslinjene for avvisning av DK 

saker. Saken baserer seg på en tidligere trukket DK-sak tillagt nytt moment. Styret kan 

ikke se at det nye momentet er av en slik art at det skal kunne forsvare å dra opp igjen 

en sak som alle parter trodde var trukket tilbake og avgjort. Det nye momentet anses 

dessuten å være en del av den opprinnelige saken som ble trukket. 

 11-12 – Konflikt mellom hannkatteier og oppdretter 

Oppdretter ble idømt avlsforbud med bakgrunn i en klage fra hannkatteier. Oppdretter  

hevder at sykehusinnleggelse gjorde det umulig å gi uttalelse. Oppdretter ber om å få 
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behandle anken på nytt, og har i tillegg sendt inn en egen klage på hannkatteier. NRRs 

styre vil ikke åpne for at saken gjenopptas på nytt. Vi velger likevel å se på 

momentene i lys av den nye saken. 

 

Vi henviser til DR§3 og viser spesielt til at alle utstillere/katteeiere skal vise respekt 

for hverandre og enhver person som representerer kattesaken i forskjellige 

sammenhenger – og oppføre seg på en måte som ikke virker krenkende og/eller kan 

være til skade for kattesaken. 

 

Vi mener at hannkatteier har handlet i strid med dette ved å bevisst levere inn uriktige 

opplysninger i sin klage på oppdretter, og vedkommende idømmes herved et halvt års 

utestengelse fra NRR. 

 

 Oppdretter vil også få redusert lengden på sitt avlsforbud med et halvt år, da deler av 

sanksjonen baserte seg på som ikke er riktige, og dette er dokumentert tilstrekkelig. 

Med bakgrunn i brudd på OR i form av avl på uregistrerte katter, så velger NRRs styre 

å opprettholde en sanksjonsperiode på 6 måneder. 

 

NRRs styre valgte å ikke følge Disiplinærkomiteens innstilling om ett års utestengelse 

på begge. NRRs styre var heller ikke enige i Disiplinærkomiteens begrunnelse for 

innstillingen. 

 14-12 Kattunge død av FIP – oppdretter ikke registrert i NRR 

Saken avvises da dette dreier seg om en oppdretter som ikke er aktiv i FIFe. 

Det tillegges også at oppdrettere som er utestengt i andre FIFe-tilsluttede forbund ikke 

vil kunne registrere seg i NRR. 

  

Eventuelt 

 Søknader om registrering av kull over 6 måneder fra 10.08.2012-18.09.2012 

Søknadene der alle papirer er i orden har blitt innvilget, de resterende har det blitt 

etterlyst manglende dokumentasjon, og man avventer tilbakemeldinger på det.  

 

 

 NRR har fått en ny sponsor for året 2012, Online Zoo. De har krav på min 5 kvm 

standplass på utstillinger de deltar på, og forhandler Husse fôr og sand i tillegg til 

utstyr til katt. 

  

Økonomi    

 NRR har for øyeblikket meget god likviditet. Bankbeholdningen er fortsatt betraktelig 

bedre enn på samme tid i fjor. Det har ikke vært noen uforutsette utgifter siden rapport 

i forrige referat.  

Rapporter fra komiteer 

AR Løpende kontakt, rapport mottatt 

UK Løpende kontakt 

HU Løpende kontakt 

LK Løpende kontakt   

DK Løpende kontakt, rapport mottatt 
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Terminliste for framtidige styremøter: 

9. oktober 

13. november 

11. desember 

 

 

   

Steven Jones      

Visepresident 

 

     

Kristine Finckelsen    Kirsten W Landsnes   

Styremedlem     Varamedlem 

 

 

Jeanette Haugen    Jon Arne Didiriksen 

Styremedlem     Varamedlem 


